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Introduktion av Nathan Hobb
”Jesus politik” är en provocerande och farlig fras för många evangelikaler. Det är en av 
anledningarna till att Yoders bok, och den här sammanfattningen av den, bär den titeln. 
Yoder presenterar för oss (paradoxalt nog) en pacifistiskt Jesus som inte kom för att ge 
oss ”fred” (i meningen att leva i enhet på grund av kompromiss) utan ett ”svärd” (av 
sanning och rättvisa). Jesu Politik är en revolutionär bok som förde mig ansikte mot 
ansikte med Jesus Kristus och gav mig en önskan att fler människor skulle få samma 
upplevelse. Boken är en okategoriserbar klassiker, som i viss mening, täcker all teologi i 
det att den lägger ut Jesus social etik, dess föregångare i Gamla testamentet och hur den 
levdes ut i den tidiga kyrkan. 

Då Yoders bok främst skrevs mot liberaler och mittfåran i den akademiska teologin, är den 
här sammanfattningen skriven med tanke på vanligt folk i den evangelikala traditionerna, 
som har en grundläggande förståelse och vart runt i olika kyrkor ett tag. Men som kanske 
inte läst någon akademisk teologi innan. Detta har såklart medfört en viss förändring i 
fokus och tyngdvikter i det Yoder skrev. Det betyder också att Yoders diskussion är onödig 
eller oförståelig för lekfolk. 

Jag har generellt försökt behålla Yoders överskrifter och struktur, men har struntat i att ta 
med några av hans mer komplicerade eller mindre viktiga argument.

Det här häftet förberedes för att ge material till en studiecirkel i Yoders teologi. Det var 
under samma tid som Irak kriget, och detta var alltid närvarande i våra tankar. Det känns 
fortfarande lika aktuellt.

Du kanske vill göra en liknande studiecirkel som den vi gjorde? Vi delade en enkel måltid, 
vilket är väldigt centralt för de idéer som vi möter i den här boken. Kanske vill du göra 
detta som en del av din bibelstudie gruppp. Du kommer ledas genom hela Nya 
Testamentet och stimulera tankar och handlingar hos alla de som älskar Jesus. Eller så 
kan du, såklart, studera denna bok själv för att ge dig en introduktion till en bok som kan 
verka svårtillgänglig för även de som pluggat en del teologi. Du är fri att kopiera och sprida 
den som du vill. Om du skulle vilja kontakta mig eller någon annan i den framväxande 
Anabaptistiska rörelsen finner du kontakt information i extra materialet. Jag uppskattar 
feedback.



John Howard Yoder dog strax efter sin 70 års dag 1997. Han var en amerikansk mennonit 
och en tidigare student till en av de mest tongivande teologerna av 1900talet, Karl Barth. 
Av de som kände honom är han känd som ett brilliant geni utan större sociala färdigheter 
men med stora profetiska insikter. Hans verk fortsätter att vara viktiga idag. En snabb 
guide till hans verk och relaterade teologer finner du i tillägget.

I ett försök att göra den här boken mer lättillgänglig har viktiga termer, som kan vara svåra 
att förstå, en asterisk (*) bakom dem. Det betyder att du återfinner dem i en ordbok i extra 
materialet. 

- Nathan Hobby, Januari 2005.

Kapitel 1: Möjligheten till en Messiansk etik

1. Problemet
I den här boken konfronterar Yoder problemen som uppstått i att, för det första kyrkan 
missat att förstå Jesus som den radikala figur han var, och för det andra den klyfta som 
uppstått i vem Jesus var och vad kyrkan ofta gör. Yoder vill återupptäcka den social etik*
som kommer i att följa Jesus.

Forskare i Nya Testamentet upptäcker mer och mer att Jesus var en radikal man som 
trotsade mycket av det som hans samhälle stod för och som hade en vision om hur vårt 
gemensamma liv borde se ut. Men eftersom de flesta synliga efterföljare till något av 
denna vision idag är hippies, anti-globaliserings aktivister eller socialister som får 
inspiration från såväg Jesus, Gandhi och Che Guevara, har kyrkan allt för snabbt förkastat 
tanken på att ”följa Jesus” skulle innebära en motkulturell livsstil. Istället, eftersom kristna i 
århundranden har varit i majoritet, innebär ”att vara kristen” inte mycket mer än att vara en 
”god” (obesvärlig) medborgare.

2.Mittfåran i Kristen Etik: Jesus är inte normen*
Vad för ursäkter kommer kyrkan oftast med för att slippa imitera Kristus och leva ett liv i 
hans fotspår? Generellt så görs Jesus orelevant för vår social etik i ett av fem följande sätt:

1. ”Interim etik” - Jesus trodde att världen gick mot sitt slut och var därför inte bekymrad 
över om hans etik var ”praktisk”. Hans etiska undervisning ger ingen uppmärksamhet 
mot faktumet att ett stabilt samhälle måste säkras.

2. Jesus var en enkel, lantlig man som ”talade till bönder på bönders vis.” Eller fiskare, 
spetälska och utstötta. Hans personliga etik kan bara levas ut i sådana enkla lantliga 
samhällen. Hans etik kan inte användas för ett så avancerat och utvecklat samhälle 
som vårat, lika lite som små by ekonomier kan användas i stora multinationella 
ekonomier.

3. Jesus och hans efterföljare var en minoritet utan politisk makt. Därför behövde de inte 
vara ”ansvarstagande”. Men efter det att Kristendomen fick makten vid tiden för den 
första kristna kejsaren, Konstantin, har kristna behövt ta sitt ansvar att styra och vara 
”realistiska”.

4. Jesus brydde sig om andliga och inte politiska ämnen. Som Paulus förklarar i 
Romarbrevet och hans andra brev, så har inte evangeliet några politiska konsekvenser. 
Istället handlar det om en inre omvändelse och frälsning, snarare än yttre lydnad. De 
extrema buden Jesus ger i sin undervisning är där endast för att påminna oss om hur 
omöjligt det är för oss att bli frälsta på grund av våra egna gärningar. De är ett verktyg 
för att få oss att bekänna vår synd och bjuda in Jesus i våra hjärtan.



5. Jesus kom inte för att ge ett exempel, utan för att dö på korset och uppstå, så att våra 
synder kan betalas. Evangeliet är inte ”gärningar” utan ”tro”.

Den här listan på ursäkter tar upp sådant som främst kommer från folkkyrkotraditioner eller 
statskyrkor som t.ex. Svenska Kyrkan och andra lutherska kyrkor, men även i vissa fall 
katolska och ortodoxa kyrkor. Men nummer fyra och fem är speciellt angelägna då de i 
stark grad är kopplade till evangelikala, frikyrkotraditioner. 

Inom dessa traditioner är poängen oftast inte att Jesus etik är oväsentlig, utan att det 
handlar om ”inre” krav, som inte är menade att ta allt för bokstavligt. Därför har Jesus ord 
om rikedomar tolkats som att de egentligen handlar om en ”inre” förvandling att inte älska 
pengar ”för mycket”. På samma sätt är vi kallade till att älska våra personliga fiender och 
vår nations fiender på ett personligt sätt, men detta kommer ibland innebära att vi 
invaderar och/eller dödar dem.

Nummer fyra och fem, förstår evangelierna så som vi oftast blivit lärda att förstå 
Romarbrevet och Paulus andra brev – det handlar om personlig synd, omvändelse och 
frälsning. Yoder kommer i det här kapitlet översiktligt diskutera och kritisera detta sätt att 
läsa Paulus, men också idéen om att breven skulle ha större vikt i hur vi tolkar kristen etik, 
än vad evanglierna har.

3. Vilka andra normer finns det?
Alla dessa infallsvinklar antar att vi måste hitta vår norm någon annanstans än hos Jesus. 
Teologi (”vad vi tror”) har till viss del att göra med etik (”vad vi gör”), men inte för mycket.

Men vilka andra källor eller förebilder till vår norm finns det?
 
Den vanligaste källan är vad som brukar kallas naturlig teologi. Detta innebär att man 
avgör etiken utifrån vad som är ”realistiskt”, ”ansvarstagande” ”effektivt” och ”relevant”. Vi 
kan avgöra vad som är rätt genom att följa vårt ”sunda förnuft” när vi tittar på världen vi 
lever i.

När vi så har svalt dessa ”ursäkter”, läser vi in dem i Nya testamentet, och resultatet blir 
nått i stil med detta: Romarna och Judarna gjorde ett misstag, de trodde att Jesus var ett 
hot mot den sociala ordningen, men egentligen talade han bara om att förändra ens inre 
liv. 

Som tur är kom Paulus och rättade till detta missförstånd. Paulus hjälpte folk förstå att 
Jesus inte hade något radikalt socialt budskap. Istället var han faktiskt positiv till 
samhällets olika institutioner, även i det att kvinnor tystades ner och ägandet av slavar. 
Därför fick Paulus kyrkan att förstå att Jesus inte ville ändra vårt yttre beteende särkilt 
mycket.

Detta sätt att tänka har många problem i sig, några av dem är:
• Om Jesus lärjungar och hans fiender missförstod honom så stort och att den 

uppenbara betydelsen av det han sa behövdes rättas till av en etik som handlar om 
överlevnad och ordning, finns det då något som kan kallas en kristen etik 
överhuvudtaget?

• På vilket sätt var Jesus fullt ut människa (inkarnerad) om det han gjorde inte är något 
vi skall försöka göra likadant?



När vi nu förstått dessa två problem är nästa steg att försöka läsa evangelierna med en ny 
slags fråga: ”Finns det en social etik i det här?” eller för att säga det på ett annat sätt ”Ville 
Jesus att hans lärjungar skulle ha ett annat sätt att leva och i så fall, hur då?”.

Därför har Jesu Politik två uppgifter:
1. Att skissa på en förståelse av Jesus och hans verk som visar hans sociala etik.
2. Att argumentera för tron på att vi skall se på Jesus som vår guide i hur vi skall leva 

våra liv nu.

För att förenkla det hela fokuserar Yoder främst på Lukasevangeliet. Vilket annat 
evangelium som helst hade fungerat, men det är ofta sagt om Lukasevangeliet att han ville 
visa hur politiskt och socialt ofarlig Jesus var. Om vi därför kan visa att det finns en radikal 
social etik i Lukasevangeliet, så har vi klarat provet!

Yoder kommer försöka återberätta historien, och kollar mer på händelser än 
undervisningen. Han säger ingenting nytt eller orginellt egentligen, hans förståelse av 
Lukasevangeliet tar hjälp av andras arbete. Han är bara en av de första att försöka 
applicera detta på nutida social etik.

Diskussionsfrågor:
1. Är W.W.J.D (What would Jesus do? - vad skulle Jesus göra) en bra slogan?
2. I praktiken, betyder detta det samma som det som Yoder verkar vara ute efter?
3. Vilka olika infallsvinklar har du mött i hur vi skall tolka Jesus radikala undervisning och 

liv?

Ordlista:
Norm
Social Etik
Evangelikal/evangelikala 


